
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  PROIECT 
                               

  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova 

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată, în şedinţa 
extraordinară din data de 15.09.2022; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.15590/2022 şi raportul 
nr.160239/2022 întocmit de Serviciul Administraţie Publică Locală prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2020 
referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova; 
             În conformitate cu prevederile art.124 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul art.129 alin.14, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.  Se desemnează dl.Florescu Marinel, consilier local, în locul dlui. Diaconu Dan, 

ca membru în Comisia IV - Învãţãmânt, Culturã,  Sănătate, Culte, Tineret şi 
Sport. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală  şi dl. Florescu Marinel vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

  
                 INIŢIATOR, AVIZAT, 

                PRIMAR, 
      Lia-Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
Nr.160239/13.09.2022 
        AVIZAT, 

                                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                            Nicoleta MIULESCU 

 
RAPORT 

 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Craiova 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2020, dl. 

Diaconu Dan a fost desemnat membru în comisia de specialitate nr.4-Învãţãmânt, 
Culturã,  Sănătate, Culte, Tineret şi Sport. 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.369/2022 s-a luat act de cererea de demisie din funcția de consilier local 
a dlui. Diaconu Dan, iar prin încheierea nr.689/2022 pronunțată de Judecătoria 
Craiova s-a validat mandatul de consilier local al dlui.Florescu Marinel, următorul 
supleant pe lista de la alegerile locale a Partidului Național Liberal-Filiala Dolj, se 
impune desemnarea noului consilier local în comisia de specialitate din care dl. 
Diaconu Dan a făcut parte. 

Pentru asigurarea cvorumului şedinţelor comisiilor de specialitate care se vor 
desfăşura înainte de şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
din luna septembrie, se impune promovarea pe ordinea de zi a şedinţei 
extraordinare convocată de îndată pentru 15.09.2022 a proiectului de hotărâre 
privind desemnarea dlui.Florescu Marinel, ca membru în Comisia IV-Învãţãmânt, 
Culturã,  Sănătate, Culte, Tineret şi Sport. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.124 și 

art.129 alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată, propunem modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, după cum 
urmează: 

- se desemnează dl.Florescu Marinel, consilier local, în locul dlui.Diaconu 
Dan, ca membru în Comisia IV-Învãţãmânt, Culturã,  Sănătate, Culte, 
Tineret şi Sport; 

- modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.331/2020. 

            ȘEF SERVICIU, 
            Irina STUPARU  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
               Data:  
               Semnătura: 
 ÎNTOCMIT, 
                                                                  Cons.jr.Diana DĂRAC 

                                                           Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                
realitatea  și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

                       Data:  
                                                                               Semnătura: 



 

 

 

 

   
 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
Nr.15590/05.09.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 

 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Craiova 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.369/2022 s-a 
luat act de demisia din funcţia de consilier local din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a dlui. Diaconu Dan. 

Totodată, prin Încheierea Civilă nr.689/2022, Judecătoria Craiova a validat 
mandatul consilierului local supleant Florescu Marinel, iar pentru funcționarea 
corespunzătoare a activităţii comisiilor de specialitate, se impune desemnarea 
consilierului local în cadrul acestor comisii. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.124 și 
art.129 alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem promovarea 
proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
 

                                         PRIMAR, 
                             Lia-Olguţa VASILESCU 

 

 

                                                        ÎNTOCMIT, 
                                                         ŞEF SERVICIU, 

                                                                                     Irina STUPARU 
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